
Pořadové číslo:  2/3.2.1. 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 28.11.2022 

Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 12. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba , pověřený vedením Odboru správy majetku a 

komunálních služeb 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku 

p.č. 588/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 588/8 ostatní plocha, dle geometrického plánu               

č. 665-26/2016 označené jako pozemek p.č. 588/13 ostatní plocha o výměře 9 m2 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova z majetku statutárního města Přerova do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Přerov 

a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521, za kupní cenu ve výši 3.610,- Kč - cena v místě a 

čase obvyklá. Dodání pozemku není předmětem DPH. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala záležitost převodu předmětné části pozemku na 16. jednání dne 

7.10.2022 s kladným stanoviskem.  

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 2. schůzi dne 7.11.2022 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod předmětné části pozemku žadateli. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 9.11. do 

25.11.2022. 

Rada města Přerova na 4. schůzi dne 24.11.2022 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod části pozemku p.č. 588/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova v rozsahu a za podmínek dle 

návrhu usnesení. 

 



Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 588/8 ostatní plocha o celkové výměře 2909 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova se nachází 

na levém břehu Bečvy mezi účelovou komunikací vedoucí k zahrádkářské kolonii v Kozlovicích a 

točnou na konci ulice Za školou. Na části pozemku p.č. 588/8 je umístěn objekt čerpací stanice 

kanalizace a je dotčen vedením kanalizačního sběrače vybudovaného v rámci stavby „Kanalizace 

Přerov IV – Kozlovice“, jejímž investorem byla společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se 

sídlem Přerov, Šířava 21. Pozemek je na základě směnné smlouvy uzavřené v r. 2019 ve vlastnictví 

statutárního města Přerova.  

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21 se dopisem ze dne 

7.9.2022 obrátila na statutární město Přerov se žádostí o převod části pozemku p.č. 588/8 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova, která zasahuje do oploceného areálu čerpací stanice kanalizace a slouží jako 

příjezdová komunikace k objektu čerpací stanice. Společnost předložila geometrický plán č. 665-

26/2016 vyhotovený společností Geprois s.r.o., kterým byla tato část pozemku p.č. 588/8 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova oddělena a označena jako pozemek p.č. 588/13 o výměře 9 m2, který bude 

předmětem převodu. Dále společnost předložila znalecký posudek na stanovení ceny převáděné části 

pozemku, který zpracoval dne 18.8.2022 JUDr. V.D. Dle tohoto znaleckého posudku byla cena 

obvyklá převáděného pozemku stanovena ve výši 3.610,- Kč, t.j. 401,- Kč/m2. Dodání pozemku není 

předmětem DPH, neboť pozemek nebyl využíván a ani určen k ekonomické činnosti, a nebyl proto 

zařazen do obchodního majetku.  

Rada města Přerova na 2. schůzi dne 7.11.2022 schválila záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod předmětné části pozemku žadateli. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 9.11. do 

25.11.2022. 

Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a znaleckého posudku uhradil kupující a uhradí 

také poplatek za návrh na vklad práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání úplatný převod pozemku, který se 

nachází v oploceném areálu čerpací stanice kanalizace v místní části Kozlovice, do majetku 

společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s.  

 

 


